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Iruzkina 
 
Zelango lana dauan Espiritu Santuak gure artean! 
Eragin izugarria, lurrikarea langoa, emon behar 
deusku, eta atara behar gaitu gure ezkutu-tokie-
tatik, lasaitasun eta erosotasun jarreratik… alkarren 
arazoez eta beharrizanez arduratzeko. 
 
Hasi gara parrokietako zeregin eta zerbitzu batzuk 
alkarren ardurapean jarten, eta eginbehar batzuk-
eta bateratzen… Baina zein gatx egiten jakun lehen-
go eliz-iruditik urten eta bide barriak entsaiatzea… 
 
Gure eliz alkarteak abadeari begira eta haren pen-
tzura dagoz… eta negarrez dihardue abaderik ez da-
goalako, leku guztietara heltzen ez diralako, lagun-
tzaileak behar dabezalako eta honeik gero eta zaha-
rragoak diralako… "lasterko gara!" uste dabe. 
 
Ez ete gaitu bultzatuko Jesusen Espirituak gure eliz 
alkarteetan Jesus Jauna jarten erdian, bere inguruan 
alkartzen diranei bakea zuekin esaten eta parkatzera 
bialtzen, bere Espirituaren indarrean? 
 
Holangorik ez dogu ezagutu. Bai, ostera, mezea en-
tzutea eta onak izaten ahalegintzea… Baina ezin 
geintekez horretan gelditu. Era barriak aurkitu behar 
doguz: alkartzeko, Jesusen hitzaz eta haren ogiaz 
janaritzeko, Jainkoa goraltzeko, eta haren guganako 
maitasunaren autorle (testigu) izateko ingurutxo ho-
netan. Bilatu daiguzan erak, mezatxoa entzutetik 
harutzago! 
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Jaunartzerako abestia 
 
1 Zatoz zintzoen barnera, 
Espiritu sortarazle; 
bete graziaz bihotzok, 
Zu bait zaituzte egile. 
 
2 Poz-emaile deritzazu, 
Goiko Jaunaren dohaia, 
ur bizi, su-gar, maitasun, 
eta gantzu zerukoia.  
 
3 Zazpi dohaien isurle, 
Jaungoikoaren besoa, 
Aitak agindu bezala 
hartzen dugun goi-mintzoa. 

4 Argi zaiguzu zentzua, 
maitekor egin bihotza, 
indar iraunkorrez senda 
gaitz-bera dugun gorputza.  
 
5 Haiza gugandik etsaia 
iguzu, arren, bakea, 
Zu aurretik zaitugula, 
urrun zaiguzu kaltea. 
 
6 Erakus zaiguzu Aita, 
erakus Semea guri; 
bien Arnasa zerala 
sinistu dezagun beti. Amen. 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Zatoz, Espiritu bizi-emoilea! 
Atara gaizuz gure ilunetatik, 
ikusiazo eiguzuz aldien ezaugarriak 
eta, harei erantzuteko, emoiguzu adorea. 
 
Zatoz, Espiritu bizi-emoilea! 
Atara gaizuz gure ohikerietatik, 
eta eroan gaizuz haize-su bolaratan 
aintzat hartuak ez diran senideengana. 
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—Hobenak dau gizakia menperatzen  
eta Kristok bere Arnasaz salbatzen; 
salbamen-iturrira abia gaitezen: 
iragarri daigun bizia ozen. (Zure sasihets…) 
 
Aintzarako 
Aintzaka eta goraka onetsi daigun bere biziaz, 
bere Espirituaz, Seme berbiztuarenaz janzten 
gaituan Jainkoa, ozenki abestuz: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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—Jesusengan bateatu guztiok, artzainak buru di-

tugula, osotzen dogun Eliza honek apaltasun 
bideetan iragarri daian Barri Ona, egin daigun 
otoitz. 

 
—Baztertuak, gutxituak, behartsuak eta Gizarte-

an lekurik aurkitzen ez dabenak, ondo etorriak 
eta onartuak izan daitezan Eliza honetan, egin 
daigun otoitz. 

 

—Agintariek herritarren beharrizanei, eta batez 
ere behartsuen diranei begiratu deieen, egin 
daigun otoitz. 

 
—Gure arteko familietan maitasun espiritua na-

baritu daiten, eta umeek eta gazteek nork gi-
datu izan daien, egin daigun otoitz. 

 
—Eliz Alkarte honek, Gernikaldeko alkarteekaz 

batera jokatuz, abadegabetasunak emoten 
dauzan aukerak aprobetxatu daizan eliza ardu-
ratsuagoa egiteko, Espirituaren bultzadatan, 
egin daigun otoitz. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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Jesus berbiztuaren Espirituak ezbardintasun guztien gainetik 
jarriko gaitu Jainkoaren ondasunen barri emoten danok bate-
ra, bakotxa bere berezitasunean. Harrigarria! Entzun. 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 2, 1-11) 
 
 Pentekoste-eguna heldu zanean, leku berean baturik ego-
zan ikasle guztiak. Bat-batean, haize-bolada indartsu batena 
lako zaratotsa etorri zan zerutik eta ikasleak egozan etxe guz-
tia bete eban. Orduan, suzko mihinak lako batzuk agertu jake-
zan, eta, banatuz, bakoitzaren gainean kokatu ziran. Guztiak 
Espiritu Santuaz bete ziran eta hizkuntza arrotzez berba egi-
ten hasi, bakoitza Espirituak eragiten eutsan lez. 
 Bazan egun hareetan Jerusalemen judu jainkozalerik asko, 
zerupean diran herri guztietakoak. Zaratots ha entzutean, 
jentetza handia batu zan eta harrituta gelditu ziran, nork bere 
hizkuntzan berba egiten entzuten eutsen-eta. 
 Harri eta zur, honan inoen: «Berba egiten dabenok, ez al 
dira guztiak galilearrak? Zelan entzuten deutsegu, bada, ba-
koitzak geure jatorriko hizkuntzan? Gure artean badira parti-
ar, mediar eta elamdarrak; baita Mesopotamian, Judean, Ka-
padozian, Ponton eta Asian bizi diranak ere; badira Frigia eta 
Panfiliakoak, Egipto eta Zirane inguruko Libiakoak, baita 
erromatarrak ere; eta danok, judu nahiz judu barri, kretar 
nahiz arabiar, geure hizkuntzetan entzuten deutsegu Jainkoa-
ren egintza harrigarriak iragarten». 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

 Bakotxak bere nortasunean daroaz berezitasunak; baina 
honeik ez dira besteengandik urrintzeko edo besteak gaitzes-
teko, alkarregaz gorputz bat osotzeko baino, Kristo buru do-
gula, Jainkoaren aintzarako. 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epis-
tolatik   (1 Ko 12, 3b-7. 12-13) 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

Ondo etorri, senideok, Pentekoste eguneko litur-
giara. Jesus berbiztuaren erregalua dogu Espiri-
tua: heriotzearen garaileak geu ere garaile nahi 
gaitu lotura guztien eta grina guztien gainetik. 
Eskertu deiogun erregalu hori; egin deiogun dei 
Espirituari; bizi izan gaitezan bere taupadetan 
eta bere esanetara. Biztu daigun arreta, barriz-
tapena eskatzen daben egoerez jabetzeko. 
 
 

Sarrera-abestia 
 
1 Zeru-lurren egile zaran Espiritu Santua: 
zatoz, eta bete bihotzak; biztu gugan maite-sua (bir). 
 
2 Zentzuari argi emonez eta bihotzari su, 
Jaun onaren irudi bizi danok bihurtu gaitzazu (bir). 
 
Uraz zipristintzea 
 

Gogoratu daigun bateo unea, hantxe egin ginan-
eta Kristoren gorputzeko atal eta Jainkoaren se-
me-alaba. 
 
Zure saihets irekiari, Kristo 
Biziaren ur-iturria dario 
honexek dau munduko pekatu guztia garbitzen 
eta bizitzea barriztatzen. 
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Zatoz, Espiritu bizi-emoilea! 
gure harrizko bihotza haragizko bihurtzera, 
han euren lekua izan daien une oro 
ate-joka jatorkun edozein Jainko seme-alabak. 
 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 
ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 
—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari.  
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ERANTZUN-SALMOA 
Sal 103, 1ab eta 24. 29-30. 31 eta 34 

 
     
R/.  Bialdu egizu, Jauna, zeure arnasea, 
   eta barrituazo lur-azala. 
 

    Ene arima, goratu egizu Jauna! 
    Guztiz handi zaitut, Jauna, ene Jainkoa! 
    Bai ugari dirala, Jauna, Zuk eginak, 
    zuhurtasunez eginak zeharo, 
    lurra zure sorkariz betea dago! R/. 
 
    Aurpegia gordeten badozu, ikara dira, 
    arnasea kentzen badeutsezu, hilten, 
    euren hautsetara dira bihurtzen. 
    Zure arnasea bialtzen badozu, 
    izatea emoten deutsezu; 
    lur-azala barriazoten dozu. R/. 
 
    Izan bedi Jaunaren ospea sekuletan, 
    poztu bedi Jauna, Berak eginetan. 
    Atsegin bekio nire olerkia, 
    nire poza da Jainkoa. R/. 

 
HITZAREN LITURGIA 

 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

 «Babel»ek gizakion arteko sakabanaketea iragarten dau; 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 

 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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 Senideok: Ezin dau inork esan «Jesus da Jauna!» Espiritu 
Santuak eraginda ez bada. 
 Era askotakoak dira dohaiak, baina bat bakarra Espiritua; 
era askotakoak zerbitzuak, baina bat bakarra Jauna; era asko-
takoak eginbideak, baina bat bakarra Jainkoa, guztiekan guz-
tia egiten dauana. Bakoitzari guztien onerako emoten deutsoz 
Jainkoak Espirituaren dohaiak. 
 Gorputzak, bat izanik ere, atal asko ditu; baina atal guzti-
ak, asko izanik ere, gorputz bat bakarra osotzen dabe. Gauza 
bera jazoten da Kristogaz ere. Gu guztiok, judu nahiz greziar, 
esklabo nahiz libre, Espiritu bat berean izan gara bateatuak, 
gorputz bat bakarra egiteko. Eta guztiok Espiritu bat beretik 
edan dogu. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 Ikasleen gaua egun argi bihurtuko da, egun 
barri, Jainkoaren aintza-eguna. Honek barru-
bakea emongo dau eta iragartera bialduko, par-
kamena gauzatuz. Barri on hau geuretzeko, 
abestu daigun Aleluia, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 20, 19-23) 
 
    Astearen lehenengo egunean, ilunabarrean, 
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etxe baten batuta egozan ikasleak, ateak itxita, 
juduen bildurrez. Sartu zan Jesus eta, erdian ja-
rririk, esan eutsen: «Bakea zuei». Hori esanda, 
eskuak eta saihetsa erakutsi eutsezan. Ikasleak 
pozez bete ziran, Jauna ikustean. 
 Jesusek barriro esan eutsen: «Bakea zuei. Ai-
tak Ni bialdu nauan lez, Nik zuek bidaltzen zai-
tuet». Eta hareen gainera arnasea botaz, esan 
eutsen: «Hartu egizue Espiritu Santua. Zuek pe-
katuak parkatzen deutsezuezanei, parkatu egin-
go deutsez Jainkoak ere; zuek parkamena uka-
tzen deutsezuenei, ukatu egingo deutse». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Espirituaren eginkizunetako bat Jainkoaren do-
haien banaketea egitea da, eta dohaion jabeek 
alkarren zerbitzuan jarri daiezan bultzatzea. Al-
kartzen garanean egiten dogun diru batzeak hau-
xe ere adierazten dau: ondasunen banantze zu-
zena bultzatzen dogula, eta horretan behartsuak 
gogoan doguzala. Ez daigun ahaztu. 
 
ESKARIAK 
 
 † Amaitu dau Jesusek bere eginkizuna, gu 
guztiok Espirituaren ardurapean itziz. Egin deio-
gun dei: «Zatoz, Espiritu Santua!» esanez. 


